Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van
de leerlingen van de sportklassen Mijdrecht en Vinkeveen
Vinkeveen/Mijdrecht, 18 maart 2022
Betreft: Sportklas kamp in het 2e jaar 9 mei – 13 mei 2022; kenmerk 20220318-1886
Geachte heer, mevrouw,
Na een afwezigheid van 2 jaar, bieden wij de leerlingen uit de sportklas eindelijk weer de
mogelijkheid om met alle 2e jaars sportklasleerlingen op kamp te gaan. Omdat alles valt
of staat bij het aantal leerlingen dat meegaat, kunnen we helaas nog geen uitspraak
doen over waar we heen gaan en/of waar we slapen. Maar dat het speciaal is, dat is 1
ding wat 100% zeker is!
We gaan de hele week heerlijk buiten sporten, maar we zullen ook diverse
teambuildingsactiviteiten gaan spelen die onze leerlingen geleerd en gespeeld hebben in
de 2 jaren van de sportklas. Een actief sportkamp dus, met veel uitdaging en dat
exclusief voor onze sportklas leerlingen. Maar deze reis gaat niet door zonder hulp van
de ouders. We willen graag met eigen vervoer naar de locatie (+/- 45 min. rijden) en zijn
dus op zoek naar chauffeurs om te brengen en te halen. Als u ons kunt brengen of halen,
kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. We vertrekken op maandag 9 mei om
09.00 uur vanaf de locatie Mijdrecht en zouden graag vrijdag om 15.00 uur weer
opgehaald willen worden.
De kosten voor de tweede klas sportklas zijn ongeveer € 295,- Dit bedrag is opgebouwd
uit het onderkomen, externe workshops en lessen (zowel theorie als praktijk) door
gediplomeerde leraren, al het benodigde materiaal en alle dagen eten en drinken. U geeft
uw toestemming door het invullen en het ondertekenen van het bijgevoegde formulier.
Het digitale inschrijfformulier moet vóór zondag 20 maart in ons bezit zijn, anders
gaan we ervan uit dat uw zoon/dochter niet meegaat met dit kamp. U zult later een
rekening ontvangen. U dient zelf wel een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer wij meer
weten, zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren met onze leerlingen en alle ouders.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op het volgende mailadres:
sportklas@hetvlc.nl.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Sportklas docenten
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